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Agenda do dia

Atividade

Horário Eventos do Dia Projeções Comentários

09:00 IBGE: Pesquisa Mensal de Serviços (abr)

12:30 Bacen: Fluxo Cambial (semanal)

14:30 FIESP: Emprego industrial (mai)

09:30 EUA: Vendas no varejo (mai) 0,1% (m/m)

09:30 EUA: Índice de preços ao consumidor (mai) 0,0% (m/m)

11:00 EUA: Indicadores de estoques (abr) -0,1% (m/m)

15:00 EUA: Banco Central anunciará decisão de política 
monetária 1,25% Esperamos uma elevação de 0,25 p.p. na taxa básica 

de juros.

Deflação do IGP-10 em junho sugere que a inflação ao consumidor seguirá em nível baixo nos 
próximos meses
Os dados mais recentes de inflação – tanto ao produtor como ao consumidor – continuam surpreendendo, 
com variações abaixo das esperadas, reforçando nossa expectativa de que o IPCA encerrará este ano 
com alta de 3,4%. O IGP-10 recuou 0,62% em junho, de acordo com os dados divulgados há pouco 
pela FGV, em linha com a nossa projeção e abaixo da mediana das expectativas dos analistas do 
mercado, que indicava uma queda de 0,47%. A deflação registrada em junho foi menos acentuada do 
que a observada em maio, quando o índice tinha recuado 1,10%. Para tanto, os preços dos produtos 
agropecuários passaram de uma queda de 3,07% em maio para outra de 1,15% em junho. O IPA industrial 
recuou 1,18% neste mês (ante variação negativa de 1,27% na leitura anterior), refletindo principalmente 
a queda de 13,5% do preço do minério de ferro. O IPC, por sua vez, registrou alta de 0,21% no período, 
repetindo a mesma variação do mês passado. Por fim, o INCC subiu 0,92% em junho ante uma queda 
de 0,02% em maio. Com esse resultado, a variação acumulada em doze meses do IGP-10 passou de 
2,14% para 0,08%. Esperamos que o IGP-M de junho também apresente deflação, porém um pouco 
menos intensa que a do IGP-10. Esse comportamento favorável dos preços no atacado, em especial dos 
produtos agropecuários, sustenta a manutenção da tendência desinflacionária ao consumidor esperada 
para os próximos meses.

IBGE: após dados mais fortes do varejo em abril, esperamos retração menos acentuada do PIB 
neste trimestre
Os dados mais fortes do varejo em abril levaram a uma atualização de nossa projeção do PIB do segundo 
trimestre deste ano, passando de uma retração de 0,4% para outra de 0,3%. De fato, os ajustes ainda 
em curso do mercado de trabalho seguem como importante vetor limitador de uma retomada mais forte 
da demanda. De todo modo, reconhecemos também que há outros fatores  ‒ como a desinflação dos 
preços de alimentos levando a um ganho real de renda, a melhora da confiança, a queda da taxa de 
juros, os resgates das contas inativas do FGTS, dentre outros ‒ que deverão favorecer a melhora do 
consumo, especialmente no curto prazo. As vendas reais do comércio varejista restrito¹ avançaram 1,0% 
entre março e fevereiro, descontados os efeitos sazonais, de acordo com a PMC divulgada ontem pelo 
IBGE. O resultado superou as nossas expectativas e as do mercado, que apontavam para retração de 
0,7%, segundo coleta realizada pela Bloomberg. Na comparação interanual, as vendas subiram 1,9%, 
acumulando queda de 4,6% nos últimos doze meses. A receita nominal também apresentou desempenho 
positivo, com ganho de 1,3% ante março, na série com ajustes sazonais. Setorialmente, três dos oito 
segmentos pesquisados registraram expansão na margem em abril. As vendas de hipermercados, 
supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo subiram 0,9%, revertendo parcialmente a 
contração de 6,0% acumulada nos dois meses anteriores. Também merecem destaque o crescimento 
do comércio de tecidos, vestuário e calçados e de equipamentos e material para escritório, informática e 
comunicação, de 3,5% e 10,2%, respectivamente. O volume de vendas do comércio varejista ampliado, 
que considera os segmentos de veículos e materiais de construção, avançou 1,5% na margem, na série 
dessazonalizada. Ainda assim, as vendas de veículos e motos, partes e peças apresentaram modesto 
declínio de 0,3%  e as de material de construção recuaram 1,9% no período. Em relação ao mesmo 
mês do ano passado, a atividade do comércio ampliado contraiu 0,4%. Esperamos que as vendas do 
varejo mostrem estabilidade em maio, indicando uma primeira tentativa de estabilização do consumo. 
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Internacional

Abramat: vendas de materiais de construção acumularam queda de 7,0% até maio deste ano
As vendas da indústria de materiais de construção recuaram 6,6% em maio em relação ao mesmo período do 
ano passado, segundo dados divulgados nesta semana pela Associação Brasileira da Indústria de Materiais 
de Construção (Abramat). Os produtos básicos caíram 6,0%, enquanto os de acabamentos registraram queda 
de 7,5%, na comparação interanual. Com isso, até maio, as vendas do setor mostraram retração de 7,0% no 
acumulado deste ano, refletindo a moderação do consumo das famílias e, em especial, a atividade da construção 
– considerando infraestrutura e segmento imobiliário – que segue enfraquecida.  

FGV: indicador antecedente de maio aponta para queda da atividade econômica no período
Conforme já sinalizado por alguns indicadores setoriais do segmento industrial referentes a maio, a retomada da 
economia segue volátil e deverá acontecer de forma gradual. O Indicador Antecedente Composto da Economia, 
divulgado ontem pelo FGV/IBRE e pelo The Conference Board, apontou para a mesma direção ao recuar 0,3% 
na passagem de abril para maio. Para tanto, houve queda em quatro dos oito componentes do indicador: o 
Índice de Expectativas do Setor de Serviços, Índice de Termos de Troca, Ibovespa e Índice de quantum de 
exportações. Ao mesmo tempo, houve avanço de 0,4% do Indicador Coincidente Composto da Economia, que 
mede as condições correntes da economia.

China: economia chinesa, após desaceleração observada em abril, deu sinais de estabilização no mês 
passado
Conforme sinalizado por indicadores conhecidos recentemente, os dados de atividade econômica chinesa – 
conhecidos nesta madrugada – confirmaram a estabilização em maio. A produção industrial registrou avanço 
interanual de 6,5% no mês passado, mantendo o mesmo ritmo de abril, ficando levemente acima das expectativas, 
que apontavam para alta de 6,4%. Na mesma direção, as vendas do varejo cresceram 10,7% em maio na 
comparação com mesmo mês de 2016, puxadas pelas vendas de automóveis e eletrodomésticos, dentro do 
esperado e com mesma variação de abril. Os investimentos em ativos fixos, incorporando a desaceleração 
em curso do setor imobiliário, acumularam expansão de 8,6% até maio, frustrando discretamente o esperado 
(8,8%) e arrefecendo ante a elevação de 8,9% observada até o mês anterior.  Entendemos que a economia 
chinesa seguirá moderando gradualmente ao longo dos próximos trimestres, mas em ritmo compatível com a 
meta de crescimento deste ano de 6,5%. Caso essa desaceleração seja mais acentuada do que a esperada, 
acreditamos que o governo chinês aliviará as condições de liquidez, uma vez que ao longo dos últimos meses, 
observa-se algum aperto no mercado interbancário. 

Área do Euro: bom desempenho da produção industrial em abril reforça expectativa de crescimento 
do PIB no segundo trimestre
A atividade industrial da Área do Euro cresceu 0,5% entre março e abril, descontando os efeitos sazonais, segundo 
os dados divulgados hoje pela Eurostat. Tal resultado, que confirmou a expectativa do mercado, representa 
uma aceleração em relação a março, cuja expansão que foi revisada para cima, para 0,2%. Para tanto, houve 
forte expansão da produção de energia, de 4,7%, que reverteu a queda de 4,0% do mês anterior. Na abertura 
por categorias de uso, a elevação da produção se deu de forma generalizada, exceto bens de capital, com 
queda de 0,7% ante março. Destacamos ainda a elevação de 0,6% da produção de bens de consumo durável 
e de 0,2% dos não-duráveis, indicando que o consumo continuou ganhando força em abril. Isso reforça nossa 
expectativa de manutenção do crescimento do PIB da região neste segundo trimestre. 
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Tendências de mercado

Indicadores do Mercado

(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

13/06/17 Variação Diária Variação Mensal Variação Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 10,25 0,00 -1,00 -4,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 9,08 0,04 0,16 -4,05

Taxa de juros em US$ 360 dias - Swap cambial (% aa) (*) 2,37 -0,03 0,41 -0,70

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/18 (%) (*) 9,20 0,04 0,05 -3,47

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/19 (%) (*) 9,24 0,06 0,28 -3,25

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 3.122,85 -1,91 -61,93 176,95

Título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 3.198,72 0,03 -243,65 294,56

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 236,93 0,21 32,14 -108,06

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,32 -0,08 6,17 -4,77

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 61.829 0,21 -9,37 24,50

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 25.717 0,23 -9,03 25,28

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.440 0,45 2,07 17,38

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 261,17 0,59 -1,51 18,60

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 19.899 -0,05 0,07 24,22

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.154 0,44 2,28 11,32

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,21 0,00 -0,11 0,60

Euro - US$/€ (**) 1,12 0,1 2,5 -0,7

Iene - ¥/US$ (**) 110,07 0,1 -2,9 3,6

Libra - US$/£ (**) 1,28 0,8 -1,1 -10,6

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,05 -0,5 -4,1 -4,2

Yuan - RMB/US$ (**) 6,79 -0,1 -1,4 3,2

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 175,83 -0,1 -5,9 -17,1

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 48,72 0,9 -4,2 -3,2

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.266 0,0 3,1 -1,4

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 933 0,1 -2,3 -20,2

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 381 1,0 5,3 -11,4

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 127 0,3 -7,0 -19,5

O destaque do dia ficará com a reunião de política monetária do Fed, que deve anunciar uma alta da taxa de juros 
de 0,25 p.p. Ainda que essa expectativa seja quase consensual entre os analistas de mercado, há incertezas em 
relação aos próximos passos da política monetária do país e, portanto, as atenções estarão voltadas à avaliação 
do Fed acerca das condições atuais da economia e da inflação. Diante disso, os mercados acionários operam 
em alta nesta quarta-feira. As bolsas asiáticas encerraram o pregão próximo à estabilidade, com exceção de 
Shanghai que caiu 1,3%. As bolsas europeias operam no campo positivo, seguidas pelos índices futuros norte-
americanos, que indicam que os preços de suas ações devem avançar ao longo do dia. No mercado de moedas, 
o dólar mostra leve tendência de apreciação em relação às principais moedas dos países desenvolvidos.

No mercado de commodities, o petróleo é negociado em queda. Hoje, serão divulgados os dados de estoques 
dos EUA, que devem apresentar elevação, conforme indicado pelo American Petroleum Institute. As commodities 
agrícolas operam com tendência de alta, com exceção do café e do açúcar.

No Brasil, o destaque da agenda doméstica de indicadores será a divulgação da Pesquisa Mensal de Serviços, 
às 9h. O mercado de juros domésticos deve reagir também ao resultado do IGP-10 de junho, que mostrou nova 
deflação de 0,62%, enquanto aguarda a decisão do Fed.
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O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os 
dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma 
hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, 
ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o 
BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade 
e uso. A reprodução total ou parcial desta publicação é expressamente proibida, exceto com a autorização do Banco BRADESCO ou a citação por completo da fonte (nomes 
dos autores, da publicação e do Banco BRADESCO).
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Schreurs Pires
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